Nieuws
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Hierbij ontvangt u weer onze nieuwsbrief. U kunt
de nieuwsbrief ook terugvinden op de website:
www.poolsterlelystad.nl
Op de website kunt u van alles over onze school
vinden. Het is zeker een kijkje waard!

Kalender
30 september
Start kinderboekenweek
9 oktober
Voorleeswedstrijd
Sterrenkijken Team
10-18 oktober
Herfstvakantie

Klasbord
Wat fijn dat al zoveel ouders zich hebben
aangemeld op klasbord.
Heeft u zich nog niet aangemeld, wilt u dit dan zo
spoedig mogelijk doen?
De code kunt u krijgen bij de leerkracht.
Via klasbord krijgt u informatie over de groep.

Lezen is belangrijk
Is uw kind al lid van de bieb? En gaat u daar ook
boeken lenen?
Lid worden van de bieb is voor kinderen gratis!
https://www.flevomeerbibliotheek.nl/lidworden/tarieven-en-abonnementen.html
Er zijn ook leuke activiteiten in de bieb. Kijk eens
op de site van de Flevomeerbibliotheek.

19 oktober
Studiedag. Alle leerlingen
vrij

limonade brigade:
De limonade brigade is een inspiratiepunt van opgroeiers en opvoeders, in de
bibliotheek Lelystad.
U kunt daar andere ouders en kinderen ontmoeten en gezellige dingen met elkaar
ondernemen.
In de week van de opvoeding van 5 oktober t/m 11 oktober 2020 organiseert de
limonade brigade allerlei activiteiten voor kinderen en ouders.
Op de site kunt u allemaal informatie vinden.
https://limonadebrigade.nl/lelystad/tip/

Voor de ouders en leerlingen van de taalklassen en groep 5 en 6.
Afgelopen maandag 21 september hebben docenten van locatie Ziezo voor
leerlingen van de taalklassen een wervingsconcertje gegeven.
Leerlingen die enthousiast zijn geworden, kunnen zich opgeven voor les
op maandagmiddag van 15.30 tot 16.30 uur. De lessen beginnen op 9 november
aanstaande.
Twijfel je nog? Dan kun je op 19 of 26 oktober van 15.30 tot 16.30 uur bij Ziezo,
Voorstraat 602 een proefles volgen.
Toch een ander instrument? Op een andere locatie kan je ook kiezen voor cello,
keyboard, viool of zang.







Voordelen
Lage kosten: €108 voor een jaar muziekles, dat is €4,90 per les
In verschillende wijken, dus altijd in de buurt
Gratis gebruik van een instrument of (bij zang) digitaal lesmateriaal
Lessen van een vakdocent via Kubus
Groepjes van 5 tot max. 7 kinderen

Het Jeugdfonds Sport&Cultuur kan de hele cursus vergoeden voor wie de
lesprijs te hoog is.
Deelnemers van BSO van GO! Kinderopvang krijgen het eerste jaar €15,- extra
korting.
Sommige lessen zitten al bijna vol, want er zijn maar 7 plekken per instrument.
Inschrijven kan via de website: Lelystadvolmuziek.nl

Jeugdfonds Sport en Cultuur
Heeft u een beperkte beurs, maar wilt u wel dat uw kind naar sportles of
muziekles gaat, dan kan het Jeugdfonds Sport en Cultuur u misschien helpen bij
de betaling hiervan.
U kunt hiervoor telefonisch een aanvraagformulier vragen (telefoonnummer van
school: 0320-250514). Wij geven het dan mee aan uw kind(eren).
Voor meer informatie over het fonds kunt u een kijkje nemen op hun website:
https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/flevoland

